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1) Introdução

Evolução é o processo de transformações hereditárias e adaptações que
vem ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram no planeta Terra.

(MUDANÇA AO LONGO DAS GERAÇÕES)

o Evolução = Fato
o Ciência que estuda a evolução = Biologia Evolutiva

Evolução

“Nada em Biologia faz sentido exceto à luz da evolução”. 
Theodozius Dobzhansky



2) Fixismo (Criacionismo)

 Até o século XVIII

o Todos os seres vivos foram criados por um ser supremo “Deus”.
o Uma vez criadas as espécies eram imutáveis (fixas).

O criacionismo não é científico,
pois baseia-se em um conjunto de
dogmas “verdades” consideradas
inquestionáveis, que não admitem
alternativas de interpretação.

Evolução



Evolução
3) Lamarckismo

 1809 (Publicação do livro Filosofia Zoológica)

o Início das ideias evolucionistas.
o Lamarck formulou uma teoria para explicar como que as

espécies se modificavam ao longo do tempo.

IDEIAS CENTRAIS:

- Modificações lentas e graduais 
- Ambiente ativo (induz as modificações)
- Tendência ao aumento de complexidade
- Seres vivos originados por geração espontânea
- Progressão orgânica ou linear (Transformismo)
- Não há ancestralidade em comum

Jean-Baptiste Antoine de Monet 
(Lamarck) 1744-1829
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Outras ideias de Lamarck que ficaram famosas 
por receberem duras críticas:

I. Lei do uso e desuso

II. Lei da herança dos caracteres adquiridos

Jean-Baptiste Antoine de Monet 
(Lamarck) 1744-1829



3) Lamarckismo

 Lei do uso e desuso

o Uma necessidade de adaptação ao meio pode fazer com que um órgão
seja mais utilizado (uso) e este tende a se desenvolver ao longo do
tempo.

o Ao contrário, se um órgão for pouco exigido (desuso), tende a se atrofiar.

Evolução

Com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato 

desenvolveu membranas entre os dedos.
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Se analisarmos o tecido 
muscular, de fato, isso ocorre.
O uso intenso do tecido causa 

hipertrofia e o desuso 
prolongado leva a atrofia.



3) Lamarckismo

 Lei da herança dos caracteres adquiridos

o As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam
transmitidas à descendência ao longo das gerações.

Evolução

Alteração 
no 

ambiente

Necessidade 
de adaptação

Estrutura 
mais exigida

Estrutura 
menos 
exigida

Estrutura se 
desenvolve

Estrutura se 
atrofia

Característica 
transmitida aos 
descendentes

Característica 
transmitida aos 
descendentes

USO

DESUSO

Ambiente Ativo
(INDUZ A MUDANÇA)

O meio é um agente indutor de 
modificações herdáveis



3) Lamarckismo

 Exemplificando a teoria de Lamarck

Evolução

I. As girafas ancestrais possuíam o pescoço curto.
II. Com o passar do tempo o ambiente mudou e as folhas passaram a se localizar em galhos 

mais altos.
III. Para alcançar as folhas as girafas esticavam constantemente o pescoço.
IV. Devido ao uso o pescoço passou a ficar cada vez mais comprido.
V. E essa característica foi passada para os descendentes que nasciam com pescoço comprido.
VI. Com o passar das gerações, surgiram as girafas atuais.



3) Lamarckismo
 Erros de Lamarck

I. Lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações.

II. Hoje sabemos que somente modificações a nível de gametas são
transmitidas aos descendentes.

III. As modificações citadas por Lamarck em sua teoria ocorrem em
células somáticas.

IV. Dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida
de um organismo não são transmitidas à descendência.

Evolução

Mãe Pai
Filho

Se a teoria 
fosse 

verdadeira...
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4) Darwinismo 

 1859 (Publicação do livro “A origem da espécies”)

o Charles Darwin
o Nasceu em 1809 na Inglaterra
o Publicou em 1859 o livro “A origem das espécies” que contém sua

teoria sobre a evolução, denominada seleção natural.

Evolução

Charles Darwin
1809-1882

Livro: A origem das 
espécies

A teoria de Darwin causou enorme
polêmica na época e foi muito
combatida, principalmente por
membros da igreja.



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

o Explicou a evolução usando fenômenos e processos que qualquer um
poderia observar na natureza

o 1861 – “Lamarck foi o primeiro a tirar conclusões excitantes que
despertaram a minha atenção em relação às mudanças do mundo
orgânico.”

o Baseou-se na teoria do economista Thomas Malthus:

“Pessoas sem restrições aumentam geometricamente.
A subsistência só aumenta apenas aritmeticamente“

A população cresce, mas o ambiente
(recursos) é o limite!

Evolução



4) Darwinismo 

Evolução



4) Darwinismo

 Viagem de Darwin pelo mundo

Evolução

Darwin partiu da Inglaterra a
bordo do navio inglês H.M.S.
Beagle e viajou durante quase
5 anos (1831 a 1836).

Darwin, durante a viagem,
realizou escavações, coletas,
anotações e analisou a
diversidade da flora e da fauna
de cada local.

As observações que levaram
Darwin a elaborar a teoria
evolucionista ocorreram
durante sua viagem ao redor
do mundo.



4) Darwinismo

 Viagem de Darwin pelo mundo

Evolução

ANIMAIS PRÓXIMOS, SEMELHANTES, MAS 
QUE SE DIFEREM EM ALGUMA 

CARACTERÍSTICA  

IDEIA DO ANCESTRAL 
COMUM



4) Darwinismo

 Teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin

I. Entre os indivíduos de uma mesma espécie existem diferenças.
II. O meio ambiente está em contínua mudança.
III. Os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si.
IV. O meio ambiente exerce pressão que exclui aqueles indivíduos menos

adaptados e mantém (SELECIONA) os mais aptos.

Evolução



4) Darwinismo

 Teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin

“Os Tentilhões de Darwin”

Evolução

FUNDAMENTAL PARA 
A TEORIA DA SELEÇÃO 

NATURAL



Evolução
4) Darwinismo

 Seleção Natural

Variabilidade 
Populacional

Funil = Meio ambiente

Seleção dos mais aptos
(Adaptação)

Trabalhos que influenciaram a teoria da 
evolução de Darwin

Thomas Malthus: “As populações crescem
em progressão geométrica, enquanto que os
recursos do meio em progressão aritmética”.

Dedução de Darwin: Como não há recursos
disponíveis para todos (água, alimentos,
abrigos, etc.) os indivíduos competem entre si
e sobrevivem aqueles melhores adaptados.
Essa “luta pela vida” Darwin chamou de
seleção natural.

Charles Lyell: “A Terra foi moldada
praticamente inteiramente por forças lentas
agindo por um longo período de tempo”.

Dedução de Darwin: O planeta é muito
antigo e os animais que vivem hoje, surgiram
por modificações de animais que viveram no
passado.



Evolução

Segundo o Darwinismo, existiam girafas de pescoço longo e

pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chance de alcançar o

alimento alto, sobreviviam, deixando semelhantes.

4) Darwinismo



Comparação das teorias de Lamarck e Darwin em relação ao
pescoço das girafas

Lamarckismo – o esforço 
conduziu ao crescimento dos 
pescoços e esta característica 
foi passada à descendência.

Darwinismo – As girafas de 
pescoço mais comprido 
conseguiram alimentar-se 
melhor do que as outras e, 
como tal, deixaram mais 
descendentes.

Evolução
4) Darwinismo



 Lamarckismo e Darwinismo

AMBIENTE 
ATIVO

INDUZ AS 
MODIFICAÇÕES

SELECIONA AS 
MODIFICAÇÕES

Evolução



Evolução



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

IDEIAS CENTRAIS:

- Ideia de ancestralidade em comum

- Seleção Natural

- Ambiente ativo (seleciona os mais aptos)

- Adaptação das espécies

- Indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

PRESSUPOSTOS PARA A EVOLUÇÃO:

- VARIABILIDADE

- ADAPTAÇÃO (Sucesso reprodutivo)

- HERDABILIDADE OU HEREDITARIEDADE



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

PRESSUPOSTOS PARA A EVOLUÇÃO:

HerdabilidadeConhecimentos 
genéticos só vieram após 

as ideias de Darwin
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 Charles Darwin

Evolução

PRESSUPOSTOS PARA A EVOLUÇÃO:

Herdabilidade



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

Exemplo de processo evolutivo:



4) Darwinismo

 Ideia da ancestralidade comum

Todos os seres vivos do planeta Terra descendem do mesmo ancestral 
comum.

Evolução



4) Darwinismo

 FIXISMO x EVOLUCIONISMO

Evolução

Para os fixistas as espécies são fixas e imutáveis, enquanto que para 

os evolucionistas as espécies modificam-se ao longo do tempo.



4) Darwinismo

 FIXISMO x EVOLUCIONISMO

Evolução

DARWINISMO            LAMARCKISMO FIXISMO



4) Darwinismo

 1844
- Darwin concluiu um longo trabalho sobre a origem das espécies e a

seleção natural, mas não o publicou.

 1858
- Darwin recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um naturalista,

geógrafo, antropólogo e biólogo britânico.

- Em fevereiro de 1858, durante uma jornada de pesquisa nas Ilhas
Malaio, Indonésia, Wallace escreveu um ensaio no qual praticamente
definia as bases da teoria da evolução e enviou-o a Charles Darwin, com
quem mantinha correspondência, pedindo ao colega uma avaliação do
mérito de sua teoria.

Evolução



4) Darwinismo

 1858
- Darwin, ao se dar conta de que o manuscrito de Wallace

apresentava uma teoria praticamente idêntica à sua - aquela em que
vinha trabalhando, com grande sigilo, ao longo de vinte anos – resolveu
apresentar um resumo do seu trabalho no Linnean Society of London, o
mais importante centro de estudos de história natural da Grã-Bretanha.

Evolução

Alfred Russel Wallace
1823-1913



4) Darwinismo

 1859
- Darwin publicou oficialmente o livro: “A Origem das Espécies”.

Dois grandes temas:

- Ancestralidade comum
- Seleção Natural

Evolução



4) Darwinismo

 Na época em que Darwin sugeriu sua teoria evolucionista foi muito
criticado, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas. Muitas
charges foram criadas para desqualificar Darwin e sua teoria.

Evolução
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